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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang besar dan memiliki jumlah 

penduduk yang cukup banyak dan terus-menerus melaksanakan pembangunan 

nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan 

pembangunan nasional bersumber dari APBN, yang sebagian besar oleh 

penerimaan pajak dan sisanya dari penerimaan non pajak (Muliasari & Hidayat, 

2020). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 

tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU No.36 Tahun 

2008). 

Pajak memiliki peran yang sangat penting bagi terciptanya kemakmuran 

rakyat dan bersifat memaksa sehingga setiap Warga Negara Indonesia wajib 

mematuhinya. Berdasarkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 

Tahun 2019 jumlah belanja pemerintah adalah sebesar 2.461,1 T sedangkan 

target penerimaan perpajakan adalah sebesar 1.786,4 T atau sebesar 82,50 % 

dari total rencana pendapatan negara sebesar 2.165,1 T. Dengan demikian 

belanja pemerintah yang dibiayai dari perpajakan adalah sebesar 72,58 % 

(www.kemenkeu.go.id) 

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya 

yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan 

ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan 
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selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya 

akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan 

keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya 

pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain 

dengan perencanaan pajak atau dengan agresivitas pajak (Indradi, 2018). 

Reformasi perpajakan terjadi tahun 1984 yang mengubah sistem 

perpajakan di Indonesia yang pada  awalnya menggunakan official assessment 

system berubah menjadi self assessment system. Official assessment system 

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab sepenuhnya 

dalam pemungutan pajak kepada pemerintah, sedangkan self assessment system 

adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan 

kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak yang terutang kepada 

negara (Sholihah, 2019) 

Reformasi perpajakan ini terjadi karena tata cara penyelenggaraan 

perpajakan yang tidak dikelola dan tidak diatur dengan baik. Perubahan sistem 

pemungutan pajak menjadi self assessment system merupakan salah satu upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemandirian dan melepas 

ketergantungan dari negara lain serta beralih pada kemampuan bangsa, dimana 

salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dalam 

sektor pajak. Akan tetapi pada kenyataannya realisasi penerimaan perpajakan 

belum memenuhi target yang telah ditetapkan. 

Fenomena agresivitas pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (tax 

ratio) negara Indonesia. Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam 

mengumpulkan pendapatan pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu negara, maka 
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semakin baik kinerja pemungutan pajak negara tersebut. Capaian tax ratio 

Indonesia, tahun 2014 s.d. 2018 terus mengalami penurunan. Capaian terendah 

adalah sebesar 10,3 % pada tahun 2018. Rasio tersebut menunjukkan bahwa 

pendapatan negara Indonesia yang berasal dari pajak belum optimal. Fenomena 

lain penghindaran pajak di Indonesia diyakini mencapai Rp. 110 triliun per tahun. 

Kebanyakan badan usaha, sekitar 80 persen, sisanya adalah wajib pajak 

perorangan. 

Berdasarkan kondisi penerimaan perpajakan dan capaian tax ratio di 

Indonesia yang belum dapat memenuhi target, masih terdapat upaya-upaya yang 

dilakukan oleh wajib pajak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya salah 

satunya adalah dengan melakukan tindakan agresivitas pajak. Menurut Frank dkk 

dalam Susanto dkk (2018) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan 

untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan 

cara yang tergolong atau tidak tergolong tax evasion. 

Tindakan penghindaran pajak agresif dapat disebabkan karena Indonesia 

menerapkan sistem pemungutan pajak Self Assessment System (Mardiasmo, 

2016). Sehingga, tidak menutup kemungkinan bahwa wajib pajak akan berusaha 

menyetorkan pajak sekecil mungkin guna mengecilkan beban pajak yang 

seharusnya dibayarkan kepada negara menggunakan cara agresivitas pajak 

(Ramadhani dkk 2020). 

Indonesia mempunyai banyak perusahaan yang tergolong sebagai wajib 

pajak badan dari berbagai sektor industri. Semakin besar penghasilan yang 

diperoleh berarti semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan oleh 

perusahaan. Tingginya pajak terhutang yang harus dibayarkan oleh perusahaan 

membuat perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak terhutang 
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tersebut (Jessica dan Toly, 2014). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak 

mempunyai kewajiban untuk membayar pajak..Semakin besar pajak yang 

dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Tujuan 

pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan di sektor pajak bertentangan 

dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha 

untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang 

lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan 

kelangsungan hidup perusahaannya (Junensie et al., 2020). 

Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya atau beban yang akan 

mengurangi keuntungan perusahaan. Hal itu menyebabkan banyak perusahaan 

yang berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar 

dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan terhadap pajak yang harus 

dibayar (Mustika, 2017). Penghindaran pajak dapat didefinisikan secara luas 

bukan untuk meningkatkan laba saja, diharapkan juga mampu meningkatkan nilai 

perusahaan. 

Terdapat banyak banyak faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. 

Beberapa faktor diantaranya adalah Intensitas Modal (capital intensity), 

pertumbuhan penjualan (sales growth), lindung nilai (hedging) dan sewa (financial 

lease).  

Capital intensity atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi 

perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aset tetap. Rasio intensitas modal 

dapat menunjukkan efisiensi penggunaan aktiva untuk menghasilkan penjualan. 

Capital intensity juga dapat didefinisikan dengan bagaimana perusahaan 

berkorban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktiva guna 

memperoleh keuntungan perusahaan. 



 
  

5 
 

Capital intensity biasanya yang berhubungan dengan aset tetap dan 

persediaan yang ada di suatu perusahaan. Aset tetap yang dimiliki oleh suatu 

perusahaan memungkinkan perusahaan memotong pajak karena adanya 

depresiasi aset tetap setiap tahunnya. Setiap aset yang dimilki oleh suatu 

perusahaan akan mengalalami penyusutan yang akan menjadi biaya depresiasi 

dalam laporan keuangan perusahaan. Produktifitas yang meningkat maka akan 

menghasilkan laba yang tinggi pula serta mempengaruhi besarnya pajak yang 

harus dibayar oleh suatu perusahaan (Siahaan, 2020). 

Penjualan memiliki pengaruh yang strategis terhadap perusahaan, karena 

penjualan yang dilakukan oleh perusahaan harus didukung dengan harta atau 

aset, bila penjualan ditingkatkan maka aset pun harus ditambah (Weston dan 

Brigham, 1991). Perusahaan dapat mengoptimalkan dengan baik sumber daya 

yang ada dengan melihat penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan 

penjualan memiliki peranan yang penting dalam manajemen modal kerja. 

Penelitian ini menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan karena dapat 

menggambarkan baik atau buruknya tingkat pertumbuhan penjualan suatu 

perusahaan Perusahaan dapat memprediksi seberapa besar profit yang akan 

diperoleh dengan besarnya pertumbuhan penjualan. Peningkatan pertumbuhan 

penjualan cenderung akan membuat perusahaan mendapatkan profit yang besar, 

maka dari itu perusahaan akan cenderung untuk melakukan agresivitas pajak.  

Weston dan Brigham (1991) menyatakan bahwa bila penjualan 

ditingkatkan maka aset pun harus ditambah. Perusahaan dapat menggunakan 

secara maksimal sumber daya atau aset yang dimiliki dengan tujuan agar 

perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Perusahaan dapat memprediksi 

seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dengan besarnya pertumbuhan 
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penjualan. Dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penjualan maka akan 

berpengaruh terhadap keuntungan yang diperoleh perusahaan. Apabila 

perusahaan memperoleh keuntungan yang sangat besar karena adanya 

peningkatan atau pertumbuhan penjualan (sales growth) maka perusahaan akan 

cenderung untuk melakukan praktik perlawanan pajak. Dalam penelitiannya 

Dewinta dan Setiawan (2016) memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan 

penjualan (sales growth) berpengaruh positif terhadap tax avoidance. 

Faktor lain yang dianggap dapat mempengaruhi agresivitas pajak 

perusahaan adalah lindung nilai (hedging). Lindung nilai (hedging) merupakan 

penggunaan instrumen keuangan untuk melindungi suatu risiko, khususnya 

fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dengan melakukan lindung nilai perusahaan 

dapat menjaga ketidakpastian atas lonjakan pembayaran akibat adanya 

perubahan kurs dimasa mendatang. Menurut The Organisation for Economic Co-

operation Development (OECD) dalam Devi dan Efendi (2018) menjelaskan 

bahwa agresivitas pajak dengan skema lindung nilai dilakukan karena ada 

perlakuan asimentris antara aspek laporan keuangan dan peraturan perpajakan. 

Pada aspek laporan keuangan, risiko yang terjadi atas 

pendapatan/kerugian dari instrument hedging dapat diakui sebagai unrealized 

gain/loss sedangkan dalam aspek perpajakan risiko tersebut bukan merupakan 

biaya yang dapat dibebankan (non-deductible item). Devi dan Efendi (2018) 

menjelaskan bahwa cara perusahaan menggunakan lindung nilai untuk melakukan 

perencanaan pajak adalah dengan cara menunda realisasi laba atau 

mempercepat realisasi rugi dari lindung nilai untuk mengurangi beban pajak. 

Faktor selanjutnya adalah sewa (financial lease). Menurut Setiani (2016) 

Financial lease merupakan kegiatan sewa guna dimana lessee (nasabah) pada 
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akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha 

berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Leasing oleh perusahaan 

digunakan untuk dapat memperoleh barang modal dengan jalan sewa beli, yang 

diangsur setiap bulan, triulan atau enam bulan sekali kepada pihak lessor. Dengan 

melakukan leasing akan lebih menghemat biaya dalam hal pengeluaran dana 

dibanding dengan membeli secara tunai. Leasing dianggap dapat mengurangi 

pendapatan kena pajak karena ada beban yang diperhitungkan. 

Beberapa penelitian yang menguji pengaruh capital intensity terhadap 

agresivitas pajak diantaranya Siahaan (2020) dan  Andhari & Sukartha (2017) 

menunjukkan bahwa capital intensity berpengaruh terhadap agresivitas pajak 

perusahaan. Sementara pada penelitian Mustika (2017) dan Indradi (2018) 

menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak. 

Pengujian pengaruh sales growth terhadap agresivitas pajak oleh 

Ramadhani dkk (2020) dan Hidayat (2018) menunjukkan bahwa sales growth 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan dalam penelitiannya  Swingly 

& Sukartha (2015) dan Permata dkk (2019) pertumbuhan penjualan (sales growth) 

tidak berpengaruh terhadap tax avoidance 

Sundari (2019) dan Devi & Efendi (2018) dalam penelitiannya menunjukkan 

bahwa lindung nilai (hedging) berpengaruh terhadap tax avoidance. Hal ini 

dikarenakan semakin besar transaksi derivatif yang digunakan, keuntungan yang 

diperoleh semakin besar, keuntungan yang merupakan objek pajak ini membuat 

perusahaan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Berbeda dengan 

hasil penelitian Ramadhani (2020), Nurhandono (2017) yang menemukan bahwa 

lindung nilai (hedging) tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. 
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Pengujian pengaruh financial lease terhadap agresivitas pajak oleh 

Ramadhani (2020) dan Setiani (2016) menunjukkan hasil bahwa financial lease 

berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Tetapi pada penelitian Sari (2019) 

menyatakan bahwa financial lease tidak berpengaruh terhadap penghindaran 

pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang faktor-faktor penelitian yang 

mempengaruhi agresivitas pajak maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 

hasil yang belum konsisten sehingga perlu dilakukan pengujian lebih lanjut untuk 

mengetahui konsistensi temuan jika ditetapkan pada kondisi lingkungan dan waktu 

yang berbeda. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitiannya Ramadhani 

(2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ramadhani (2020) adalah pada 

penambahan variabel Intensitas Modal (Capital Intensity) sebagai variabel 

independen. Sementara variabel independen dalam penelitian Ramadhani (2020) 

hanya terdiri dari Hedging, Financial Lease dan Sales Growth. Alasan  memilih 

menambahkan variabel Capital Intensity adalah karena hasil penelitian yang 

menguji pengaruh Capital Intensity masih belum menunjukkan hasil yang belum 

konsisten. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik 

untuk mengemukakan judul mengenai “Pengaruh Capital Intensity, Sales 

Growth, Hedging Dan Financial Lease Terhadap Agresivitas Pajak” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik 

permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan 

yang timbul adalah : 

 

1. Apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ? 

2. Apakah Sales Growth berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ? 

3. Apakah Hedging berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ? 

4. Apakah Financial Lease berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan 

penelitian yang akan dicapai adalah : 

1. Untuk menganalisis apakah Capital Intensity berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak  

2. Untuk mengetahui apakah Sales Growth berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak 

3. Untuk menganalisis apakah Hedging berpengaruh terhadap agresivitas 

pajak  

4. Untuk menganalisis apakah Financial Lease berpengaruh terhadap 

agresivitas pajak 

1.4 Manfaat Peneliti  

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka 

beberapa kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :  
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1. Manfaat Teoritis  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berdampak pada pengembangan 

ilmu akuntansi perpajakan yakni sebagai referensi yang dapat memberikan 

informasi baik teoritis maupun empiris kepada pihak-pihak yang akan melakukan 

penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan yang relevan tentang faktor-faktor 

yang memengaruhi Agresivitas Pajak. 

2. Manfaat Praktis  

1. Bagi pembuat kebijakan perpajakan, agar dapat lebih memperhatikan hal-

hal yang bias digunakan oleh perusahaan yang dapat mengurangi 

pendapatan Negara dari sektor pajak. 

2. Bagi perusahaan, Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi 

perusahaan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari 

tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan. 

 


